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Ngày 2 tháng 10 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con bé nhỏ Cha, hãy cầm lấy Tay Cha rồi 
chúng ta cùng nhau làm việc; Cha là Đấng Khôn 
Ngoan, là Thầy con, vậy con chỉ cần nương tựa Cha 
mà thôi; nên biết không ai có thể cho con sự hiểu 
biết tốt hơn Cha, Là Chúa; con lắng nghe rồi viết đi:  

hỡi thụ tạo! hỡi linh hồn! hỡi các con những 
người đang đọc (Lời) Cha, những người đang nghe 
(Lời) Cha, hãy ngợi khen Cha, tôn vinh Cha, ca tụng 
Cha từ sáng đến khuya, hãy ca tụng suy tôn Cha 
không ngừng, các con hãy đền thay cho những người 
không bao giờ ca tụng, ngợi khen Cha và cũng chẳng 
bao giờ tôn vinh Cha; hãy chúc tụng Cha, thờ lạy 
Cha và khao khát Cha, chưa có ai nói cho con về 
Bài Ca của Ba Người Thanh Niên Trẻ hay sao?1 vậy 
hãy tập loan báo điều này giữa các dân tộc; hỡi các 
con nhỏ của Cha, Thần Chân Lý ở cùng tất cả các 
con; Cha muốn nhắc cho các con nhớ rằng, Cha là 
Thiên Chúa Đấng mà các con đến gặp và cầu xin; vì 
Cha là một Thiên Chúa hằng sống, nên nếu các con 
đến với Cha với lời cầu nguyện ngoài môi miệng, thì 
Cha cũng cảm thấy; Cha muốn các con khao khát 
Cha … hãy khao khát Cha, hãy khao khát Cha, hãy 
khát Cha, các con hãy háo hức tìm kiếm Cha, đừng 

                                                 

1 Trong sách Đaniel 3, 52- 90 (Thánh ca của ba thanh niên trong lò 

lửa). 
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ao ước điều gì khác ngoài Cha, hãy mong ước được 
gắn bó với Cha liên lỉ, mong ước được làm vui lòng 
Cha, mong ước cảm nhận được Cha và nghe thấy 
Cha, khao khát Sự Hiện Diện của Cha, đừng để sự 
gì trên thế gian này lừa gạt được các con; vì nếu thế 
gian thù ghét các con, thì nên biết rằng họ đã thù 
ghét Cha trước;  

các con hãy đặt Cha trên hết, đừng gây thương 
tích cho Thánh Tâm Cha bằng thái độ thờ ơ với 
Cha; một khi ở gần bên Cha các con sẽ cảm nhận 
được Tình Yêu Cha, Bình An của Cha, và sự hoà 
hợp của Thiên Đàng mà Cha dành cho các Thiên 
Thần cũng có thể là của các con, nếu các con đến 
gần Cha hơn; Cha yêu tất cả các con bằng một tình 
yêu vĩnh cửu, một tình yêu mà các con không thể 
nào hiểu được khi còn ở trần gian; hãy đến với Cha, 
rồi nếu muốn thì Cha sẽ tỏ cho các con biết, Sự 
Sống Thật trong Thiên Chúa nghĩa là gì; Cha long 
trọng nói cho các con biết rằng, ai sống trong Tình 
Yêu là sống trong Cha, Thiên Chúa các con, và Cha 
sống trong người ấy;  

thức dậy đi, hãy thức dậy từ cơn mê muội của 
các con, và đừng tự lừa dối mình mà nói rằng: 
“nhưng tôi yêu Chúa và Người biết điều đó, tôi luôn 
yêu mến, cho nên lương tâm tôi trong sạch,” hôm 
nay, Cha nói với các con hãy trở về cùng Cha; còn 
nếu các con hỏi: “nhưng chúng con sẽ trở về bằng 
cách nào?” Cha sẽ trả lời các con là, hãy tự hoán 
cải; rồi nếu các con nói: “nhưng chúng con đã hoán 
cải rồi, chúng con còn hoán cải như thế nào nữa?” 
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thì Cha sẽ bảo cho các con biết, là bằng cách mong 
mỏi Cha, bằng cách khao khát Cha; các con hãy tìm 
kiếm Cha, Ðấng Chí Thánh; hãy đến mà cung kính 
thờ lạy Cha; khẩu phần của các con phải là chính 
Cha, Ðấng Chí Thánh của các con; chớ gì mắt các 
con đẫm lệ vì yêu mến trước Sự Hiện Diện của Cha;  

các con hãy  thận trọng, hãy cảnh giác, phải chi 
các con hiểu được sự nguy hiểm sẽ lớn lao hơn như 
thế nào khi các con không biết nguyên nhân khiến 
mình phạm tội, không cảm thấy mình có tội, và mất 
ý thức đâu là tốt, đâu là xấu! các con hãy chống lại 
chiến thuật của ma quỷ; hãy tỉnh thức cầu nguyện; 
luôn luôn cầu nguyện cùng Cha; các con yêu dấu 
của Cha, hãy cầu nguyện không ngừng, để Cha cảm 
nhận được là các con luôn khao khát Cha: một lời 
cầu nguyện liên lỉ, lời cầu nguyện từ trái tim các 
con, chính là Điều Thiên Chúa Mong Muốn; nếu các 
con muốn trưởng thành trong Tình Yêu Cha, thì hãy 
thiêu hủy u mê tăm tối trong các con và đừng cầu 
nguyện ở đầu môi chóp lưỡi; cầu nguyện liên lỉ tức 
là khao khát Cha, Chúa các con; hãy cố gắng hiểu 
Sứ Điệp của Cha, hân hoan khao khát Cha, hãy 
khao khát Cha bằng con tim chứ không phải bằng 
môi miệng; hãy để Cha nghe được tiếng reo hò của 
các con: “Bố ơi!”; vậy các con hãy đến với Cha như 
những bé thơ, hãy trở về với Cha và thật lòng xin 
Cha, thật lòng đi tìm Cha, hãy đến với Cha, và dâng 
lên Cha trái tim con; Lòng Nhiệt Thành sẽ điểm 
trang linh hồn con; đừng lạc khỏi Chân Lý, vì Chân 
Lý chính là Tình Yêu, vậy các con hãy đến với Cha, 
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Tình Yêu Cha đầy tràn chan chứa, hãy kín múc từ 
Trái Tim Cha; các con hãy sống trong Sự Thật, hãy 
sống trong Sự Thật bằng cách không ngừng khao 
khát Cha; hãy làm tất cả những điều này để các con 
được sống; 

trong những ngày cuối cùng này, Cha đang tuôn 
đổ Thần Khí Ân Sủng Cha trên toàn thể nhân loại; 
các con không nhận thấy là Cha ban cho cả những 
người hèn mọn nhất hay sao? Thần Khí Ân Sủng 
Cha đang tuôn đổ trên thế hệ các con để dạy các 
con yêu Cha; Cha đến với tư cách là Đấng Nhắc Nhớ 
Lời Cha; Cha đến để làm cho nơi tối tăm này rạng 
rỡ lên bằng Ánh Sáng Cha; Cha đến để cảnh giác 
các con và đánh thức các con đang ngủ mê; Cha 
không đến bằng cơn thịnh nộ, Cha đến với Tình 
Yêu, Bình An và Thương Xót, để tháo tấm khăn liệm 
sự chết đang bao phủ trên mọi dân tộc các con; Cha 
đến để nhắc nhở các con rằng Cha là Thánh và các 
con cũng phải sống thánh; Cha đến để nhắc nhở và 
dạy các con cách cầu nguyện; Cha đã ban cho các 
con mọi sự để nâng tâm hồn các con lên cùng Cha 
và chung hưởng Vương Quốc Cha;  

Cha đang đến với các con như Một Người Hành 
Khất, van xin các con; Cha đến với các con với tư 
cách Ðấng Khôn Ngoan, để một lần nữa dạy cho các 
con toàn bộ kiến thức về sự Thánh Thiện; hết sức 
tha thiết, Cha ban tặng Trái Tim Cha cho các con, 
hết sức khiêm nhường, Cha ban Mình Cha làm 
Bánh nuôi sống các con hàng ngày; Cha ban Lương 
Thực cho các con được ăn đến no nê; vậy các con 
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hãy đến với Cha, trở lại cùng Cha và ngợi khen Cha 
là Thiên Chúa các con.  

Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại Hơi Ấm 
Tình Yêu Cha trên trán các con; Đấng Tình Yêu 
thương yêu tất cả các con; hãy nên một; 
 

 
 
 

Ngày 5 tháng 10 năm 1989 
 
Chúa Giêsu của con ơi? 
 
Cha đây; hỡi con, hãy an tâm; Cha con ta vào việc; 
con hãy đọc Lời Cha,1 rồi viết đi;   
 
(Tôi mở đúng đoạn Gioan 10, 14-16.)  
 
viết đi: “Ta chính là Mục Tử nhân lành, Ta biết 
chiên Ta, và chiên Ta biết Ta, như Chúa Cha biết 
Ta, và Ta biết Chúa Cha, và Ta hy sinh mạng sống 
mình cho đoàn chiên; Ta còn có những chiên khác 
không thuộc Đàn này, Ta cũng phải hướng dẫn 
chúng; chúng sẽ nghe Tiếng Ta, và sẽ chỉ có một 
đoàn chiên và một mục tử”; như thế, trái đất sẽ nên 
rực rỡ; Cha sẽ trải rộng Đức Chính Trực và Bình 
An, rồi một lần nữa trái đất sẽ lại trở nên xanh tươi 
như xưa; 

                                                 

1 Chúa Giêsu có ý nói là qua Thánh Kinh. 
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(Tôi đứng dậy hôn lên má bên phải Chúa Giêsu trên 
bức tượng Thánh Tâm trước mặt. Trong thâm tâm, tôi 
thấy Chúa Giêsu ngồi cạnh tôi, rồi ngay sau khi tôi hôn 
Người, thì Người giơ Tay sờ vào Má chỗ tôi vừa hôn 
xong, trông như một Em Bé sung sướng. − Chúa Giêsu 
bảo tôi viết xuống đoạn này.) 
 
con thương yêu của Cha, điều này là để tỏ cho con 
biết Cha cảm nhận được mọi sự như thế nào; này 
con ơi, chúng ta hãy cùng sống bên nhau, Cha con 
ta không thể rời nhau được; 
 
 

Ngày 7 tháng 10 năm 1989 
 
(Torino (Turin) – Dame du Rosaire) 
 
bình an ở cùng con; hãy lặp lại theo Cha lời này:  

“Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa; Lạy Chúa 
Giêsu, xin tha thứ tội con; Lạy Chúa Giêsu, xin giải 
thoát con khỏi mọi nghi ngờ; Lạy Chúa Giêsu, xin 
đừng cho phép ma quỷ đến gần con;” 
 
(Mẹ Thánh của chúng ta.) 
 
bông hoa yêu quý, nhờ việc các con yêu Chúa Giêsu 
mà các Vết Thương của Người được xoa dịu; Đấng 
Tình Yêu thương yêu con; 
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Ngày 8 tháng 10 năm 1989 
 
(Torino (ở Turin) – Chúa Nhật) 
 
(Tôi viếng Vương Cung Thánh Đường Khăn Liệm 
Thánh. Sau khi cầu nguyện và tâm sự với Chúa Giêsu, 
chúng tôi đi ra, tôi cảm thấy trào dâng một niềm vui 
lớn lao. Tôi ngợi khen Chúa vì đã tỏ cho tôi Tình Yêu 
cao cả của Người, một tình yêu mà bao nhiêu năm 
trước tôi chưa bao giờ cảm nhận được như vậy. Liền 
sau đó, mùi trầm hương thơm ngát bao phủ tôi. Niềm 
vui sướng của tôi nhân gấp đôi vì Dấu Chỉ của Người. 

Chúng tôi đi bộ tới Nhà Thờ San Domenico, nơi mà 
cách đây hai năm, một người bà con của tôi đã được 
trông thấy Đức Mẹ hiện ra bên trên cửa hông của 
thánh đường, để mời gọi chúng tôi vào, vì hôm đó là 
ngày lễ Ðức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, mà khi đó chúng 
tôi không biết. (Lần này) chúng tôi tới sớm, nên trong 
khi ngồi đợi Thánh Lễ, tôi thờ lạy Chúa Giêsu, tâm sự 
với Chúa Giêsu bằng tiếng Pháp. Khi nhận ra điều này, 
tôi nói với Chúa bằng tiếng Anh: “Không biết tại sao 
con lại thưa chuyện với Chúa bằng tiếng Pháp? Thôi, 
con sẽ tâm sự với Chúa bằng tiếng Anh.” Chúa Giêsu 
liền trả lời ngay: “Cha thích con thưa chuyện với Cha 
bằng trái tim con hơn;” Thế rồi Chúa bao phủ tôi bằng 
Trầm Hương của Người.) 
 

 
Ngày 9 tháng 10 năm 1989 

 
bình an ở cùng con; hãy cầu nguyện cho những 
người vẫn tìm cách phá hoại Vườn Nho của Cha vào 
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ban đêm; Vassula, con hãy cầu nguyện để cơn thịnh 
nộ của Cha được giảm thiểu nơi những linh hồn 
này; mọi tội ác của thế hệ này đã gây cho Cha 
những Vết Thương khiến Phép Công Thẳng của Cha 
Ta muốn nổ bung ra; khi Người nhìn thấy cách họ 
đối xử với Công Trình Cứu Chuộc của Ta, và Mình 
Mẩy Ta bị bầm tím, bị đánh đòn và tan nát như thế 
nào, thì Người có sự thôi thúc rất mãnh liệt muốn 
làm cho các dân tộc tan hoang thành bụi đất; ngay 
cả các thiên thần cũng phải run rẩy khi thấy những 
gì có thể xảy ra trên toàn cõi đất; (thế nhưng) Cha 
Ta đã động lòng chỉ vì một số ít linh hồn hiến tế và 
cũng là những người yêu Ta; 

ôi, Vassula! Cha hết sức đau đớn; hỡi linh hồn 
bé nhỏ, Cha tha thiết yêu con đến say mê; Cha luyện 
lọc và thanh tẩy những linh hồn quảng đại, những 
linh hồn sẵn lòng đền tạ và chuộc tội thay cho 
những người khác; Cha cần những linh hồn hy sinh, 
chịu khổ, để trở nên những lễ vật hiến tế cho Tình 
Yêu, những lễ vật hiến tế cho Cuộc Khổ Nạn của 
Cha, những lễ vật hiến tế sẵn sàng chết cho cái tôi 
của mình, những lễ vật hiến tế vui lòng chia sẻ 
Thánh Giá với Cha; Cha cần những linh hồn quảng 
đại, những người sẵn lòng để Bàn Tay Cha huấn 
luyện thành những thập giá sống; (nếu không) Ta 
còn cách nào khác để ngăn cản được Bàn Tay Cha 
Ta khỏi đánh phạt các con?  

thế giới phải thay đổi, phải trở lại và sống thánh 
thiện; Cha không để Thánh Danh Cha bị xúc phạm 
thêm nữa; Cuộc Khổ Nạn của Cha đang bị tái diễn 
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nơi Nhiệm Thể Cha, và Cha cũng đang chịu đau đớn 
như Cuộc Khổ Nạn mà Cha đã chịu; con ơi, Cha 
phải bước đi trên cùng một Con Đường lên đồi 
Calvary hết lần này tới lần khác, cứ mỗi một giờ thì 
Cha lại bị đóng đinh lại; Cha chính Là Tình Yêu, 
Cha đáng phải chịu tất cả những điều này sao?  
 
Lạy Chúa Giêsu, xin thổi hơi vào chúng con, để chúng 
con trở nên những lễ vật hiến tế cho Tình Yêu, và có thể 
đền chuộc thay cho những người khác. 
 
hỡi đứa con nghĩa thiết của Cha, con có thể làm Cha 
khuây khỏa bằng tình yêu con; hãy yêu mến Cha và 
đền chuộc, hãy chay tịnh và hy sinh; tất cả những 
sự này có thể ngăn cơn thịnh nộ của Cha Ta; 
Vassula, hãy cho Ta được tràn ngập con, cho Ta 
được dùng con; c h a o  ô i ái nữ... nước mắt con 
đang yên ủi Ta; bông hoa nhỏ của Ta ơi, ước gì nước 
mắt con sẽ hòa tan làm một với Nước Mắt Ta; khi 
Cha Ta thấy nước mắt con trong Nước Mắt Ta, thì 
Người sẽ được khuây khỏa. 

Ta, Giêsu, chúc lành cho con, Ta làm phép cho 
tất cả những vật thánh trong nhà con;1 hãy nhắc lại 
câu này!2  

 
Ôi, con muốn an ủi Chúa biết bao! 

                                                 

1 Tôi thưa với Chúa Giêsu: “Ôi, con muốn an ủi Chúa biết bao!” 

2 (Nghe thấy vậy) Chúa Giêsu bất chợt thốt lên “hãy nhắc lại câu này!” 

Tôi cảm thấy Thánh Tâm Chúa rộn ràng, hân hoan sung sướng. 
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ah, Vassula! con mong muốn an ủi Cha là con đang 
an ủi Cha rồi đó; Cha đã dựng nên con để an ủi 
Cha, Cha đã dựng nên con để giúp Cha được nghỉ 
ngơi, để yêu mến Cha và chia sẻ nỗi đau khổ của 
Cha; con nên nhớ, Cha sẽ sớm đến với con; 
 

 
 
 

Ngày 10 tháng 10 năm 1989 
 

Giờ đây linh hồn con khao khát Chúa, 
con đã dâng lên Chúa trái tim và linh hồn con  

để được đào luyện: 
Chúa đã đến với con  

với tất cả Uy Nghi Rực Rỡ, 
để nâng hồn con lên với Người, 

để tỏ cho con Tình Yêu 
và Lòng Thương Xót Bao La của Người, 

Với Lòng Nhân Hậu, Người đã nâng con lên, 
để con loan báo cho các Dân Tộc Tình Yêu  

và Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. 
Tình Yêu Người Bền Vững Muôn Đời. 

 
con yêu thương, hãy giữ mình nhỏ bé khiêm ti để có 
thể dễ dàng chui lọt vào Thánh Tâm Cha; Đấng 
Tình Yêu thương yêu con; con lắng nghe rồi viết đi 
nhé: 

bình an ở cùng tất cả các con; Cha là Bình An, 
Cha là Tình Yêu; vì Lòng Nhân Từ, Thương Xót Vô 
Biên, Cha đến với dân tộc các con, để mở mang 
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Vườn Nho của Cha trong xứ sở các con, để các cánh 
đồng tại vùng đất này sản xuất đủ hoa trái nuôi 
nấng dân tộc đang hấp hối của các con; các Tác 
Phẩm Thần Thiêng của Cha đang tràn lan khắp địa 
cầu, và mọi sự đều tốt đẹp, vì Tác Phẩm này đã đáp 
ứng mọi nhu cầu thật đúng lúc; hỡi những người 
con nhiệt thành, hãy lắng nghe Tiếng Cha, và nở rộ 
như những bông hoa đua nở khi mùa xuân tới, 
những bông hoa với Tia Sáng Tinh Tuyền của Cha 
chiếu trên các con; 

Cha đang tuôn đổ biết bao phúc lành trên sự tối 
tăm của dân tộc các con; Cha muốn chữa lành linh 
hồn tội nghiệp của các con; Cha muốn linh hồn mệt 
mỏi của các con được nghỉ ngơi; vậy các con hãy lao 
vào Vòng Tay rộng mở của Cha; Cha là Ðấng Cứu 
Chuộc các con, mời gọi các con trở về với Cha; hỡi 
các con của Cha, các con thấy đó, tinh thần thờ ơ đã 
bao phủ nhiều dân tộc, khiến nhiều người trong họ 
vẫn ngủ mê, còn Cha, từ trên cao, nhìn tất cả những 
cảnh tượng này với nỗi thống khổ và đau đớn; ngày 
nay Cha, là Chúa, đang đi tìm tấm lòng của các con, 
vì những gì Cha cần là tình yêu, một sự đáp trả tình 
yêu … 

hãy đến, hãy đến cùng Cha với tâm hồn đơn sơ, 
như đứa con mạnh dạn đến với cha nó; các con 
cũng hãy đến với Cha như vậy, và tỏ cho Cha những 
yếu hèn của các con, thố lộ với Cha những vấn đề 
của các con, hãy cho Cha các con ở Trên Trời nghe 
được tiếng các con …  
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Cha là Tình Yêu, Nguồn Tình Yêu Siêu Việt, 
khao khát một sự đáp trả Tình Yêu; đừng từ chối lời 
yêu cầu của Cha; hỡi con, hãy cự tuyệt những cám 
dỗ vây quanh con; đừng dành cho Satan một chỗ 
đặt chân; phải chi các con biết Đấng Hiện Hữu kề 
cận bên các con làm sao, và Cha thiết tha muốn 
nâng linh hồn các con lên với Cha, để cai (đồ ăn) 
các con bằng Của Ăn chân thật như thế nào!  

các con hãy cố gắng hiểu Cha, cố gắng nhận 
thức Thánh Ý Cha; đừng đến đây chỉ để thỏa mãn 
tính tò mò, nhưng là đến để học hỏi; các con hãy 
mở rộng lòng mình cho Cha, và chỉ cho Cha mà 
thôi, hãy để Cha được ở lại với các con; đừng bóp 
nghẹt Thần Khí Cha trong các con bằng lối sống vô 
luân, chủ nghĩa duy lý, ích kỷ và những tội lỗi khác; 
đừng làm Cha nghẹt thở; hãy để Thánh Thần Cha 
thở trong các con, và ngước mắt lên Trời mà thầm 
thĩ cầu nguyện như Ta hằng cầu nguyện cùng Cha 
Ta; 

hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con … thì 
Người sẽ nhậm lời các con;  

hãy cầu nguyện với lòng mến yêu … thì Người sẽ 
không khước từ các con; 

hãy cầu nguyện với Niềm Tin Tưởng … thì Người 
sẽ không từ chối lời cầu xin của các con; 

mọi việc các con làm, hãy làm với tình yêu cho 
Chúa Tình Yêu, thì Cha sẽ không làm thinh hay 
không xúc động, hoặc không đáp ứng điều các con 
xin, vì Cha đầy Lòng Thương Xót và Nhân Hậu; 
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  Cha là Mục Tử Nhân Lành, Ðấng đang đi tìm 
chiên con và chiên mẹ của Cha giữa đống gạch vụn; 
Cha đến tìm các con với Trái Tim trên Tay để ban 
tặng cho các con; Cha đến tìm các con trong hoàn 
cảnh khó nghèo của các con để một lần nữa nhắc 
cho các con rằng, các con không phải là những 
người mồ côi cha, và  (nhắc cho các con nhớ) tất cả 
các con đều thuộc về Cha; hỡi con bé nhỏ Cha1, Cha 
đến để nhắc cho con nhớ rằng, trong Nhà Cha Ta có 
sẵn một chỗ cho con … một chỗ được dành riêng 
cho con … Linh Hồn Cha rất mong mỏi con … Linh 
Hồn Cha đau buồn khôn tả mỗi khi có một chỗ bị 
để trống thiên thu … Cha, là Chúa, bê Thiên Ðàng 
trong Tay 2  đến ban cho các con như quà tặng, 
nhưng kẻ thù muốn ngăn cản không cho các con 
nhận lấy; 

rất nhiều lần nó dùng những linh hồn đáng 
thương để bắt Cha phải Im Lặng, và lại còn trách 
móc các Ân Sủng của Thánh Thần Cha, do đó gây 
thương tích trầm trọng cho Thân Thể Cha; vì ẩn nấp 
đàng sau Đám Mây Tối Tăm, nên những linh hồn 
này trở thành Bậc Thầy của Sự Dữ và Kiêu Căng, từ 
chối tuân giữ Ðường Lối của Cha; những người này 
đang đè nặng lên Trái Tim Cha; họ đến cùng Cha 
với bàn tay trống rỗng mà không biết sợ; họ giễu cợt 

                                                 

1 Chúa Giêsu rất xúc động khi phán lời này. 

2 Trong một thị kiến nội tâm, tôi thấy Chúa Giêsu ôm trong Tay một 

quả địa cầu cực kỳ lóng lánh chói lọi, điều này làm tôi nhớ lại sự sáng 

láng của Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen . 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   597   
 

Lời Hứa; một lần nữa, họ đang nhét cây sậy vào Tay 
phải Cha, chế nhạo Cha, rồi lại giật cây sậy khỏi 
Tay Cha để đập lên Đầu Cha, xong, họ qùi gối 
xuống tỏ lòng kính trọng Cha, để những người ngoài 
Giáo Hội nói tốt về họ; những tội phạm sự thánh 
này đang đóng đinh lại Cha từng ngày, họ lôi Cha 
lên đồi Calvary hết lần này tới lần khác, ôi, các con 
ơi, họ thù ghét Cha không cần có lý do nào cả …  

những người này đã biến Đôi Mắt của Cha và 
của Mẹ Cha thành suối lệ không ngừng tuôn rơi; hãy 
lắng nghe Tiếng Kêu của Cha từ trên Thánh Giá vì 
hàng hà sa số người không ngừng lao xuống lửa đời 
đời; hãy lắng nghe Thánh Thần, Đấng ban sự sống;  

lòng dạ các dân tộc các con đã ra khô cằn và 
chối bỏ suối nguồn Hiểu Biết; hãy ngước mắt về 
Cha! ngẩng đầu lên hướng về Cha! hãy đến mà thấm 
nhuần Ánh Sáng Cha, hãy cho Cha lột bỏ tấm khăn 
liệm đang bao phủ dân tộc các con; Cha là Ðấng 
Canh Giữ linh hồn và trái tim các con, van xin các 
con sự đáp trả tình yêu; một tình yêu vô vị lợi; các 
con hãy chết cho cái tôi của mình, và để cho lòng 
mình được Thánh Thần trực tiếp dẫn dắt, thì Thánh 
Thần sẽ dẫn các con đến với Sự Thật, và nhận biết 
Cha; các con hãy lắng nghe Tiếng Cha, Tiếng của 
Thánh Thần Cha; hãy gia tăng cầu nguyện và sống 
thánh thiện, hãy nên thánh vì Cha là Thánh; 

nếu ngày nay Nhà Cha bị tàn phá và chủ thuyết 
vô thần thống trị trong quá nhiều tâm hồn,1 đó là vì 

                                                 

1 Khi phán những lời này Chúa Giêsu buồn thảm não . 
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thế hệ các con đã từ chối dành cho Cha một chỗ 
trong tâm hồn mình; Cha đến mà thấy không có 
đức mến, không có đức tin và không có đức cậy; 
Nhà Cha trong tình trạng đổ nát; sa sút thành đống 
gạch vụn bởi Chủ Thuyết Duy Lý, Bất Tuân và Kiêu 
Ngạo; những đồng cỏ xanh tươi rực rỡ của Cha xưa 
kia nay đã trở nên cằn cỗi, vì Sự Bội Giáo Lớn Lao 
đã thâm nhập vào tận thánh điện của Cha;  

sự Vâng Phục đang biến mất; Cha đã hoàn toàn 
trao gậy mục tử cho Phêrô để dẫn dắt các chiên con 
của Cha cho đến ngày Cha Trở Lại; nhưng vì lòng 
độc ác, và lo cho tư lợi hơn là những điều Cha quan 
tâm, mà họ đã bẻ gẫy gậy mục tử của Cha ra làm 
hai, rồi thành những mảnh vụn … Tình Huynh Đệ 
bị đổ vỡ, Lòng Trung Thành bị tiêu tan do sự cạn 
khô các Mạch Suối Tình Yêu, Bình An và Hiệp 
Nhất, những Mạch Suối mà đã một thời, tràn lan dư 
đầy cho Đàn Chiên của Cha; tất cả những điều Cha 
muốn nơi những chủ chăn này, những người đã 
quay lưng lại với Phêrô, là hãy cúi đầu nhìn nhận 
Sai Lầm của mình; Cha muốn họ đến được tới chỗ 
nghỉ ngơi mà Cha đã dành sẵn cho họ; Cha không 
muốn họ, hết người này đến người khác, bị rơi 
xuống như những vì sao; phải chi họ biết lắng nghe 
những gì Thánh Thần nói với họ hôm nay, thì Cha 
sẽ không nhắc họ về sự bội giáo của họ, cũng như 
những Vết Thương mà Cha đang nhận từ nơi họ;  

hãy cầu nguyện cho những linh mục này, Tình 
yêu Cha dành cho họ thật Lớn Lao, nhưng những 
đau buồn mà hiện nay họ đang gây cho Cha cũng 
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không kém; hãy cầu nguyện để họ có thể cúi xuống 
rửa chân cho nhau với lòng khiêm nhường và yêu 
thương; 
  Cha, là Chúa Giêsu Kitô của các con, đặt Hơi 
Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con, và với Tình Yêu 
Cao Cả, Cha chúc lành cho mỗi người các con để 
hiệp nhất và là một, như Ba Ngôi Thiên Chúa là Một 
và Như Nhau; cả các con cũng thế, hãy nên một 
dưới Thánh Danh Cha; 
 

 
 

Ngày 12 tháng 10 năm 1989 
 
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con; con yêu Chúa, 
con tôn thờ Chúa và chỉ mình Chúa thôi, Thiên Chúa 
của con. 
 
chao ôi, hãy cho Cha được thường xuyên nghe 
những lời này, hãy để trái tim con nói với Cha; hãy 
đến và suy niệm về Cha, suy niệm về Ðấng là 
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, hãy đến thờ lạy 
trong chiêm niệm, vì điều này rất đẹp lòng Cha; Cha 
và con, con và Cha, mặt giáp mặt trong thinh lặng 
hoàn toàn; phần Cha, Cha tỏ lộ cho con vẻ Tuyệt Mỹ 
của Cha, còn con, con tán tụng ngợi khen Cha; 

nên biết Trái Tim Cha mòn mỏi đợi chờ mọi 
linh hồn; giờ đây Cha đã đem con trở về với Cha, 
nhưng còn biết bao nhiêu linh hồn nữa Cha cũng 
phải đem họ trở về!  
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hãy đến nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha, và cho 
phép Cha được nghỉ trong trái tim con, Đấng Tình 
Yêu thương yêu con; 
 

Chúa ôi, con yêu Chúa biết bao! 
con mong mỏi Chúa dường nào! 
con khao khát Chúa lắm thay! 

con cần đến Chúa làm sao! 
 
cuối cùng, con sẽ được toại nguyện!1  
 
(Nghe điều này, tôi muốn hét lên vì sung sướng!) 

 
 

Ngày 17 tháng 10 năm 1989 
 
(Tại Rhodos − Hy Lạp) 
 
 Chúa của con ơi? 
 
Cha đây; con hãy nhớ ai đang dẫn dắt con; hãy đồng 
cảm với Cha; luôn luôn cầu xin bằng cả tâm hồn rồi 
Cha sẽ ban cho con; những lời cầu nguyện phát xuất 
từ con tim giống như âm điệu ngọt ngào du dương 
rót vào Tai Cha; 
 

 
 
 

                                                 

1 khi nói lời này Chúa Giêsu thật là vui mừng! 
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Ngày 22 tháng 10 năm 1989 
 
(Không hiểu do nguyên nhân nào mà trong tuần lễ tôi ở 
Rhodos, những người tin theo mạc khải này đã thu xếp 
hai buổi họp mặt cầu nguyện, cùng với các Linh Mục 
Công Giáo và Chính Thống Giáo địa phương. Có thể nói 
dưới sự hướng dẫn của Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mà 
thánh Phanxicô, Cha Piô và thánh Basil đã sắp xếp cho 
những buổi cầu nguyện này, dù không định trước. Một 
buổi được tổ chức tại nhà thờ thánh Phanxicô, và buổi 
kia tại nhà thờ Chính Thống Hy Lạp ở Annalypsis.) 
  
Bố ơi Bố, trong sứ điệp hôm 30 tháng Chín Con đã hò 
hét lên như Bố muốn. Con đã lớn tiếng loan báo về 
Chân Lý. 
 
coi kìa, con Cha! đừng bối rối, vì Cha là Ðấng Tối 
Cao, và từ trên cao, Lời Cha ngự xuống với các con; 
Cha đến để hồi phục Giáo Hội Cha; con hãy luôn 
ghi nhớ điều này: không bao giờ có quyền lực nào, 
dù trên cao, hay dưới vực thẳm có thể phá hủy được 
Giáo Hội; Giáo Hội phải do chính Cha chấn chỉnh 
lại; Vassula của Cha, con chỉ là hư không, hoàn 
toàn không là gì cả, và chính vì thế mà Cha có thể 
dùng con; bằng cách làm lu mờ những gì là (cái tôi 
của) “con”, mà Thánh Linh Cha có thể nói và hoạt 
động trong con; vì ở trong con, Thánh Linh Cha 
không thể gặp bất cứ một đối thủ nào; nhưng đừng 
sợ, vì cho dù Thánh Linh Cha có tình cờ gặp phải 
một đối thủ, thì chắc chắn là bao giờ Cha cũng nhổ 
nó tận gốc; 



 
602                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

con hãy dâng mình cho Cha hằng ngày, sẵn lòng 
thực thi Thánh Ý Cha, và để phần còn lại cho Cha, 
Thiên Chúa của con;  
 
 

Ngày 23 tháng 10 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; đừng bao giờ nghi ngờ; Cha yêu con ngần 
nào! đức tin nhỏ bé con dâng cho Cha đây cũng 
giống như bó hoa mà con đã dâng lên Cha mỗi ngày; 
Cha tiếp nhận nó bằng cách này,1 hỡi con nhỏ bé 
của Cha, đừng từ chối Cha điều gì; con hãy chậm 
giận như Cha, là Thiên Chúa của con; con chỉ nên 
mau mắn làm điều tốt, trung thành với Cha; con yêu 
dấu của Linh Hồn Cha, con đã vui lòng dâng cho 
Cha ý riêng, linh hồn và trái tim con, thì con đừng 
sợ, vì con đang ở trong Tay của Cha con, vậy còn gì 
tuyệt diệu hơn là (Cha con ta) được liên kết với 
nhau? đừng từ chối Cha điều gì, hãy xóa mình hoàn 
toàn, để chỉ một mình Cha hiển hiện; hãy sống bé 
mọn, để Quyền Năng Cha chiếm hữu hoàn toàn con 
người của con; hằng ngày, con hãy chết cho “cái tôi” 
của mình và cứ không là gì để Cha có thể là tất cả;  

hãy tin tưởng Cha với một niềm tín-thác-như-
trẻ-thơ, để qua đó, Cha được tôn vinh và dùng con 

                                                 

1 Chúa Giêsu có ý nói về việc tôi đến với Người mỗi ngày và để Người 

sử dụng bàn tay tôi.  
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khi Cha muốn; tất cả những gì Cha muốn nơi con là 
tình yêu, tình yêu, tình yêu; tất cả những điều con 
Nhân Danh Cha mà làm với lòng yêu mến thì đều 
tôn vinh Cha và thanh tẩy con; hãy loan truyền Tin 
Mừng với tình yêu cho Chúa Tình Yêu; mỗi ngày con 
hãy vào sâu trong Thánh Tâm Cha và cho Cha được 
nghỉ ngơi trong trái tim con; cứ An Vui vì Cha là 
Bình An; Cha hứa với con là Cha sẽ ban cho con 
Bánh hằng ngày; Cha, Giêsu, yêu con, và giờ đây 
Cha đếm từng phút để đem linh hồn con về với 
Cha;1 Cha, là Chúa, chúc lành cho con;  
 
Con cũng chúc tụng Chúa, lạy Chúa và cũng là Ðấng 
Cứu Chuộc con. 
 
 

Ngày 25 tháng 10 năm 1989 
 
(Sứ điệp Đức Mẹ ban cho nhóm cầu nguyện:) 
 
Bình An của Mẹ ở cùng các con, ecclesia sẽ hồi sinh:  

nào các con, hãy làm đẹp lòng Chúa và dâng 
mình cho Người mỗi ngày; hãy cho Người được biến 
đổi các con trở nên con cái nhiệt thành, trở nên con 
cái Ánh Sáng; các con hãy thay đổi đời sống bằng 
cách tách mình ra khỏi những sự gì thuộc về thế 
gian, vì, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, các con chỉ là 
khách lữ hành nơi trần gian này mà thôi; Mẹ không 
ngừng nhắc nhở các con rằng linh hồn các con sẽ 
                                                 

1 Ở đây, Chúa Giêsu có ý ám chỉ  trên Thiên Ðàng. 
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sống đời đời, và Mẹ nhiều lần cảnh giác các con 
phải thay đổi đời sống; 

điều mà Thiên Chúa muốn nơi các con là gì? và 
điều nào là điều hoàn hảo nhất để thi hành? Thiên 
Chúa muốn các con hãy phó dâng hàng ngày, hoàn 
toàn phó dâng, để Người khuôn đúc các con thành 
một mẫu người hoàn thiện; điều hoàn hảo nhất để 
thi hành, đó là sự vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa 
bằng việc dâng lên Người ý riêng của các con; hãy 
tìm kiếm Ngài, tìm kiếm tất cả những gì là chính 
Ngài; Mẹ van xin các con, đừng nghe ma quỷ nó rỉ 
tai, hãy nâng tâm hồn lên bằng một lời cầu nguyện 
liên lỉ; hỡi các con, Mẹ yêu thương các con, không 
lúc nào Mẹ rời Mắt khỏi các con; 

các con hãy làm việc thiện như lời dạy trong các 
Sứ Điệp của Chúng Ta, hãy để Sứ Điệp nuôi dưỡng 
linh hồn nghèo đói đáng thương của các con, và dẫn 
dắt các con trở về với sự Hiểu Biết, hãy để Sứ Điệp 
hướng dẫn các con đến với Kinh Thánh, với Sự Thật 
và với Sự Sống; Mẹ muốn cứu các con khỏi những 
cạm bẫy của ma quỷ; Mẹ muốn nâng tâm hồn các 
con lên bậc cao hơn trong việc cầu nguyện; 

hỡi các con của Mẹ, tối nay Mẹ sẽ bầu cử cho tất 
cả các con trước mặt Chúa Cha một cách thật đặc 
biệt; các con nên biết, nhờ Lòng Nhân Lành của 
Chúa, các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng; các 
con nên biết Chúa là Đấng giầu Ân Sủng vô cùng; 
các con hãy mong muốn Chúa, luôn khao khát 
Chúa; hãy trút mọi lo âu của các con, phó dâng cho 
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Chúa hết mọi ưu tư, phiền muộn đó, các con hãy tín 
thác Chúa; 

hãy mở rộng Nước Chúa bằng tình yêu các con 
dành cho Ngài và cho dân nước các con; hãy đem 
yêu thương vào trong oán thù, lấy tình yêu làm 
nguyên tắc sống của đời các con, tình yêu phải là 
gốc rễ của các con; hãy ý thức về tư tưởng của mình, 
đừng đoán xét nhau, vì đường lối của các con 
KHÔNG như đường lối của Chúa; các con hãy cố 
gắng làm vui lòng Chúa bằng cách sống khiêm tốn 
và không đoán xét bất cứ ai; vì Tình Yêu Thiên Chúa 
được bộc lộ với cả những người hèn mọn nhất trong 
các con;  

các con yêu dấu, hãy ra đi trong bình an, các 
con đừng vào nhà mình mà để mặc Chúng Ta ở 
ngoài, hãy mời Chúng Ta cùng vào với các con; hãy 
tập cảm nghiệm Sự Hiện Diện Linh Thánh của 
Chúng Ta; các con hãy tập nói “chúng ta” thay vì 
“con”, “Cha con ta, Mẹ con ta” thay vì “con” Mẹ chúc 
lành cho tất cả các con; các con hãy gắn bó nên một 
như Chúa muốn; đừng chia rẽ, vì ở trên Thiên Đàng 
các con là một; 

chúc các con An Vui và sống trong Bình An;  
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Ngày 26 tháng 10 năm 1989 
 
Chúa ơi? Con có cảm giác như chiếc thuyền không mái 
chèo. 
 
Cha đây; hỡi bông hoa, Đường Lối của Cha thì thẳng 
nhưng nhỏ hẹp, và rất ít người tìm thấy; hỡi con bé 
nhỏ Cha, đừng om xòm khi Cha xén tỉa con; Cha 
xén tỉa con để con phát triển mạnh hơn và có thể 
sinh nhiều hoa trái hơn; Cha muốn làm cho hoa trái 
của con được tăng lên gấp bội; Cha biết con đang 
định nói với Cha rằng: Cha hay xén tỉa con quá;1 
con ơi, Cha biết rõ điều gì là tốt nhất cho con; vả lại, 
con đã chẳng dâng cho Cha tự do của con rồi sao? 
 
Vâng, con đã vĩnh viễn dâng cho Cha tự do của con. 
 
hỡi linh hồn, Cha đang dùng những gì con dâng lên 
Cha; Cha không sử dụng ý muốn của con trừ khi 
con tình nguyện dâng nó cho Cha; cứ tín thác Cha, 
luôn vững lòng tin cậy Cha vì Cha rất mực Khoan 
Nhân; hỡi con bé nhỏ Cha, hãy kiên tâm, hăng hái 
phục vụ cho lẽ phải, nhiệt tình giúp những linh hồn 
khác trở lại; con hãy giữ nếp sống bé nhỏ và lúc nào 
cũng nhớ xin ý kiến Cha trước khi quyết định bất cứ 
điều gì, sự trợ giúp sẽ luôn luôn được ban cho con 
bởi ơn trên;  
 
(Sau đó:) 
                                                 

1 Câu nói này của Chúa làm tôi mỉm cười. 
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Vassula con, hãy vẽ ba thanh sắt ở đầu có tán  
 

 
 
ba thanh sắt này đại diện cho Công Giáo Rôma, 
Chính Thống Giáo và Tin Lành; Cha muốn họ hãy 
cúi mình xuống để hiệp nhất, nhưng cả ba thanh sắt 
này vẫn còn quá cứng và không thể tự uốn cong 
xuống được, vì thế Cha phải đến với họ bằng Lửa, và 
với quyền năng Lửa của Cha trên họ, thì nhất định 
họ sẽ phải trở nên mềm mại để khom người xuống, 
và có thể khuôn đúc thành một thanh sắt vững 
chắc, rồi Vinh Quang Cha sẽ đầy tràn toàn thể trái 
đất; 
 

 
 
hãy năng cầu xin cùng Chúa Thánh Thần lời nguyện 
này: 
  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, 
nhờ lời cầu bầu rất thần thế 

của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, 
Hiền Thê Chí Ái của Chúa, xin ngự đến; 

amen;1 
 

                                                 

1 Chúa ban cho tôi lời nguyện này.  
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với lời cầu nguyện này, Thánh Thần Cha sẽ vội vàng 
ngự xuống trên các con; hãy cầu nguyện để Thánh 
Thần Cha xuống ơn tràn đầy cho các con; 

 
 

Ngày 30 tháng 10 năm 1989 
 
hỡi bông hoa nhỏ, Tình Yêu của Cha tặng cho con 
một Món Quà: Cuộc Khổ Nạn của Cha; Cuộc Khổ 
Nạn của Cha; hãy chấp nhận và làm vui lòng Đức 
Chúa Cha như Cha đã làm vui lòng Người; Cha yêu 
con tha thiết, và Đường Khổ Nạn là Cách Cha bày tỏ 
Tình Yêu cho các linh hồn; hãy cho Cha được làm 
người hướng dẫn con, để Cha dắt con đi trên Đường 
Khổ Nạn Cha đã đi;  

Cha dạy các linh hồn đón nhận Con Đường này 
mà không kêu ca phàn nàn, và Cha ban cho mỗi 
người tùy theo khả năng họ; Vassula, con nên biết: 
để tiến tới đàng trọn lành, chỉ có một con đường: 
Con Ðường Cuộc Khổ Nạn của Cha, và đó chính là 
Thánh Giá của Cha; hãy đón nhận Thánh Giá với 
lòng mến yêu; hãy kiên nhẫn chịu đựng Thánh Giá, 
hãy ôm ấp Thánh Giá của Cha; hỡi con Cha, mọi sự 
sắp được hoàn tất, và con sẽ ở gần bên Cha; hãy thờ 
lạy Cha, hãy cung kính tôn thờ Cha, Cha chúc lành 
cho con; 
 
(Sau đó:) 
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Lạy Chúa, 
xin cứu chúng con theo tình yêu Chúa, 

xin Thánh Nhan Chúa mỉm cười  
với những ai yêu mến Chúa. 
Lạy Ðấng Bảo Vệ chúng con, 

xin hãy đến với các Abel của Chúa. 
Chúng con rất cần có Chúa. 

 
nào, hỡi con Cha, hãy ở lại bên Cha, kết hiệp thân 
tình với Cha; hãy hiểu những gì Cha đã ban cho con, 
Cha đã ban cho con Trái Tim Cha và Tình Yêu Cha; 
kết hiệp thân tình với Cha, Cha tặng con tất cả 
những gì Cha có; thỉnh thoảng Cha ban cho con 
Chén của Cha; Cha ban cho con Bánh để con được 
sống, và Cha cho con Hương Thơm để nhắc nhở con 
về Sự Hiện Diện thường xuyên của Cha; hỡi con, 
Cha con ta sẽ còn gắn bó với nhau đến muôn đời; 

hãy đến; 
 
 

Ngày 31 tháng 10 năm 1989 
 
con yêu dấu, bình an ở cùng con; con nghe đây:  

Cha dạy dỗ con bằng yêu thương; Cha đã dạy 
con Đức Khôn Ngoan, Cha đã nâng con lên và huấn 
luyện con; hãy luôn sống trong ân sủng và kỷ luật 
của Cha; tất cả sẽ từ Cha mà đến, con cứ kiên vững 
với các Giáo Huấn của Cha;  

Vassula của Cha, con hãy làm Cha Ta nguôi cơn 
thịnh nộ bằng cách sống đẹp lòng Người, thay thế sự 
dữ bằng tình yêu; hãy làm nguôi Cơn Giận của 
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Người trên thế hệ tội lỗi, độc ác này bằng tình yêu 
của con; hãy biểu lộ (sự Hiện Diện của) Cha trong 
con, để con loan Tin Mừng bằng tình yêu cho Chúa 
Tình Yêu; hỡi con Cha, Thiên-Chúa-ở-cùng-con; con 
đã được được trao nhiệm vụ để loan báo Tin Mừng; 
Cha chọn sự yếu đuối để tỏ Sức Mạnh Cha, chọn sự 
nghèo nàn, thấp kém để tỏ sự Giàu Có và Khôn 
Ngoan của Cha; con đừng bao giờ đòi hỏi điều gì 
cho mình; nhưng hãy duy trì sự bé mọn, thậm chí 
bây giờ con còn nên hạ mình khiêm ti, bé nhỏ hơn 
nữa, để Cha có thể hoàn tất Công Việc của Cha; 
 
Lạy Chúa và là Ðấng Cứu Độ con? 
 
Cha đây; bình an, hỡi con bé nhỏ Cha, đừng sợ; con 
đừng bao giờ sợ Sự Hiện Diện của Cha, hãy chỉ sợ 
Cha khi con chống đối Cha mà thôi; ai không ở với 
Cha là người ly tán; con nên suy nghĩ điều này, Mạc 
Khải mà Cha ban cho các con không tạo nên sự ly 
tán, nhưng là hợp lại; Mạc Khải của Cha kết hợp các 
con nên một Thân Thể; hỡi con, Cha ban Bình An 
cho con; con hãy cứ là hư vô, hãy ở lại trong Cha; 
Cha, là Chúa, chúc lành cho con; 
 
(Chúa phán những lời này vì thỉnh thoảng tôi nghi ngờ 
là tôi có thể đang làm điều sai lầm …) 
 
(Tôi nghiêng mình về phía thánh tượng Ðức Mẹ Fatima 
trên bàn làm việc, chỗ tôi thường ngồi viết. Tôi kề sát 
vào tai phải Người và thì thầm: “Mẹ biết đó, Chúa 
Giêsu đã cho con trông coi một điều rất quý giá. Điều 
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này phải thực hiện cho Vinh Quang của Nhiệm Thể 
Người, và cũng vì phần rỗi các linh hồn nữa! Vì thế, Mẹ 
yêu dấu ơi, con đến xin Mẹ, nếu có thể thì xin Mẹ giữ 
gìn, canh chừng và bảo vệ Điều này giùm con. Vâng, 
đó chính là Mạc Khải của Chúa. Con xin hoàn toàn 
giao phó trong Tay Mẹ. Trong khi đó, con phải tiếp tục 
công việc của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðấng đã nâng 
con lên vì sứ mệnh này, và cũng là Đấng đã đào tạo 
con.”_ Không bao lâu nữa kẻ chết sẽ ra khỏi mồ theo 
Tiếng Gọi của Người, tất cả vì Vinh Quang của Người. 
Không bao lâu nữa một Quốc Gia sẽ phục sinh, một 
Quốc Gia được dâng hiến trong Thánh Danh Mẹ, vì 
điều này đã được báo cho biết cách đây khá lâu.) 
 
hỡi con của Mẹ, không gì có thể cản trở được Tình 
Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, ngay cả khi 
con bị bách hại, phải lo lắng, và bị công kích; hãy 
thận trọng, khôn ngoan và vâng phục Thiên Chúa; 
không ai có quyền buộc tội những người được Thiên 
Chúa tuyển chọn; Mẹ sẽ bảo vệ Mạc Khải này như 
Mẹ đã bảo vệ các Mạc Khải khác của Thiên Chúa; 
con hãy tin tưởng nơi Ðấng Thánh, Người hằng bảo 
vệ Công Cuộc của Người; 

Vassula của Mẹ, con cứ can đảm tỏ bày Tình 
Yêu của Thiên Chúa ra; hãy liên lỉ cầu nguyện cùng 
Đức Chúa Cha; 
 
Lạy Mẹ Thánh, con xin cám ơn Mẹ và chúc tụng Mẹ. 
 


